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Драги браќа и сестри,
Библијата не поучува дека “се има свое време“. Па така, доаѓа
и времето кога Македонија ќе треба да се соочи со носење на
клучни одлуки за судбински прашања со морален предзнак.
Едно прашање на кое му е дојдено времето е секако
прашањето околу абортусите. Судбински важно прашање
за нацијата. Прашање на кое ќе се определува иднината
на генерациите кои доаѓаат. Прашање од кое ќе зависат и
благословите од Господ.
Прашање, на кое не смееме да даваме одговор со човечка
мудрост, по свое наоѓање, туку задолжително мора да ги
Љупчо Ристовски
консултираме Библиските инструкции и сходно на тие
Претседател на
поуки, пораки и опомени од Божјиот збор да ги носиме
Маран ата
сите понатамошни одлуки. Во спротивно, внимавајте да не
Македонска
станеме “борци против Бога“, што е опасна фаза која ќе ни ги
христијанска мисија
поништи сите можни идни благослови како нација, а по Божја
промисла.
Прашањето околу регулирањето на абортусот е актуелно и во светски рамки,
и тоа е така со децении наназад. Дебатата се одвива континуирано, со несмален
интензитет. Политиките околу абортусот постанаа прашања од висок политички
интерес и очигледно доаѓа време кога и политичките елити во Македонија ќе мора
да се произнесат со политички ставови, а актуелните политички гарнитури на
власт, ќе мора да носат соодветни политички одлуки. и за ова извонредно важно
прашање, како и за многу други прашања со морален предзнак, кои се на повидок
и кои директно ќе ги тангираат животите на сегашните и идните генерации, и
иднината на нацијата.
Во таа смисла, Маран ата – Македонската Христијанска мисија, како здружение на
граѓани кое се обидува преку електронско проповедање (www.maran-atha.org.mk)
да ги доближи Библиските вистини, вредности и принципи до срцата на луѓето во
Македонија, покренува иницијатива за објава на Библиските инструкции за ова
животно важно прашање. На иницијативата се приклучија 20-тина Христијански
заедници, организации, здруженија, мисии и цркви од евангелски деноминации
од Македонија, со цел, преку партнерски однос да објавиме еден вид на “морална
алијанса“ за Библиска Македонија.
Првото прашање од сетот на т.н. морални прашања за кое се објавуваме е прашањето
за целисходноста од абортусот. За таа цел, подготвен е авторски труд – анализа за
абортусот со сите научни, медицински, филозофски и религиозни (духовни) аспекти.
Нека овој труд послужи како појдовна рамка за една издржана, аргументирана и
пред се добронамерна дебата, која има за цел, заедно како нација да ја донесеме
вистинската одлука, во вистинско време.
Нека нашиот Господ и Спасител Исус Христос ја благослови Македонија и нека го
благослови секој од вас добронамерните.
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1. Вовед
Поими - дефиниции:
Абортусот е израз за прекин на бременост.
Бременоста е состојба кога жената носи ембрион односно фетус во развој, во
нејзиниот утерус, значи бременоста е периодот од зачнување до раѓање.
Ембрион е пред-феталниот производ на зачнување од оплодувањето на јаjцеклетката до 8-ма недела од својот развој.
Фетус е нероден или несозреан ’рбетник по 8-та недела по зачнувањето сè до
моментот на раѓање, и е со јасно оцртани препознатливи карактеристики на човек.
Според Светската здравствена организација (СЗО, 2005) абортусот е дефиниран како
“прекинување на бременоста пред фетусот да е способен за живот вон матката“.
Гестацискиот период се смета од првиот ден на последниот менструален период,
за кој се смета дека е вообичаено 2 недели пред зачнувањето. Значи, денот на
зачнување се продолжува за 2 недели и од тој момент започнува гестацискиот
период.
Дискусиите околу абортусот се едни од најконтроверзните исто како и самото
дејствие. Тие траат толку долго колку што траат и обидите, ваквата активност да се
регулира со законска норма. Аргументите кои се користат во таквите дискусии се
движат од една до друга крајност, со несмален интензитет и сходно нивната силина
и авторитетот на нивните промотори, различните политичари и законодавни
власти носеле различни одлуки и закони со кои се регулира ова прашање. Но,
токму ваквиот пакет на политички одлуки и закони е еден од оние кои најдиректно
влијаат врз животните судбини на генерациите, како на поединците лично, така и
на фамилиите, но и на нациите, како колективитети. Повеќесложни се последиците
од исправно или не - донесените политички одлуки за прашањето на абортусот, не
само на краток рок, туку и долгорочно, за секоја држава и нација.
Република Македонија постепено, но сигурно, прераснува во арена во која ваквите
дискусии ќе земаат се поголем замав, поради мноштво на причини од различна
природа, а сето тоа заедно ја нагласува актуелноста на темата и објективната потреба
од истражувачки пристап, со цел да се расветлат сите аспекти на проблемот кој сè
уште предизвикува силни контроверзи и денес, исто толку колку и низ историјата.
Се разбира крајната цел на еден ваков истражувачки пристап е да се понуди на
јавноста, и на граѓанството и на политичката јавност, објективен пристап и сериозна
анализа на сите валидни аспекти кои влијаат при
носењето на одлуки за едно вака животно важно
прашање за секој човек.
Постојното законодавство за оваа материја во
Република Макеоднија потекнува од 1977 година
(Закон за прекинување на бременоста Службен
весник на СРМ 19/77 од 22 април 1977 година), и
спаѓа во групата на либералното нормирање на ова
прашање. Правото на абортус е регулирано со овој
закон, а ограничувањата се минимални и само во
исклучителни случаи.
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Ваквата состојба на либерален пристап доведе до стапка на абортуси од 18,4% во
2001 година, а во 2006 година бројот на регистрираните абортуси во здравствените
установи достигна до 6690 случаи, претежно од страна на Македонките.
Табела за состојбите во Република Македонија 
2000

2001

Број на
живородени
29308 27010
деца
Број на
умрени
жени од
матернални
причини

2002

2003

2004

2005

2006

2007

27761

27011

23361

22482

22585

22688

1

3

3

1

0

4

4

3

Стапка
13.5
/100000
живородени

14.8

10.8

7.4

12.8

13.3

4.4

0

7876

6690

7324

6622

6164

6090

32.2

28

31.8

28.3

27.3

26.8

Број на
абортуси

11407 8523

Стапка на
абортуси
на 100
38.9
живородени
деца

34.4

Напоредно со современите тенденции од западна провениенција кои имаат
особен наплив по осамостојувањето на Република Македонија, а се најизразени
во либералниот став кај младата популација во однос на рано стапување во
сексуални односи, расте и бројот на несакани бремености кај младите, кои сè уште
не стапиле во брак. Општествената свесност за засновање на бракот, како клетка
која е традиционално предодредена за создавање на семејството на овие простори
има длабоки корени, но веројатно предолгиот период на транзиција на системот со
изразено продлабочена дисторзија во економската сфера и посебно кај животниот
стандард на населението има свој одраз и при носењето на одлука за одложување
на стапувањето во брак, за повозрасни години. Ваквиот процес влијае врз растот на
бројот на несакани бремености, а со тоа и врз зголемениот обем на реализирани
прекини на бременоста, по медицински пат.
Бројот на склучените бракови во овој квартал од годината е за 9.8% намален
од склучените бракови во истиот квартал во 2007 година и изнесува 4 314 бракови.
Бројот на разведените бракови во овој квартал од годината е за 12.5% намален во
однос на истиот квартал во 2007 година и изнесува 217 разведени брака. (извор:
Државен завод за статистика на Република Македонија; www.stat.gov.mk)
 Извор: Републички завод за здравствена заштита
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Република Македонија е соочена со сериозен процес на стареење на
македонската популација, но и со намален наталитет, кој моментално не покрива
основна репродукција на населението.
Бројот на умрените лица во третиот квартал од 2008 година бележи намалување
од 5.7% во споредба со третиот квартал од 2007 година и изнесува 4 169 лица. Во
однос на споредбениот период бројот на умрените доенчиња е намален за 14.3% и
изнесува 42 умрени доенчиња. (извор: Државен завод за статистика на Република
Македонија; www.stat.gov.mk)
		 Постои сериозен притисок од високите црковни великодостојници на
Христијанските цркви во Македонија, со цел да се изврши реформа во нормативното
регулирање на оваа сфера од животот, во насока на ограничување на можностите
за прекин на бременост поради точно определени причини, а кои се од помала
важност во градацијата на вкупните причини кои ги доведуваат луѓето до носење
на одлуката за или против прекин на бременоста. Рестриктивниот пристап во оваа
област е со цел да се намалат факторите на носење позитивни одлуки за прекин
на бременоста, посебно во случаите кога нема особено значајна причина односно
кога не е директно загрозен животот на мајката.
		 Темата е актуелна и во Европски рамки, поради актуелните случувања околу
референдумот за новиот Устав на Европската унија и ставот на Република Ирска.
Имено, силно изразената потреба за регулирање на определени заеднички сфери
на интереси од страна на Европската унија како заедница на рамноправни нации,
преку носење на заеднички Устав на Унијата, се соочи со тврдиот став на народот на
Република Ирска кој на референдум се изјасни против и со тоа ги закочи напорите
на Брисел за постигнување на повисок степен на единство внатре во Унијата.
Причините за ваквиот став на Република Ирска се најразлични, но секако едно
од сериозно значајните прашања, кое изврши сериозно негативно влијание врз
носењето на позитивна одлука за Уставот на Европската Унија, беше и прашањето
за правото на прекин на бременоста, односно потребата ова прашање да се
усогласи со законските и други практики на Европската Унија, а на што се противи
Република Ирска и со тоа поставува и дополнителен услов за нов референдум,
односно усло-вува ова прашање да се изземе од пакетот на бараните усогласувања
на националната законската регулатива со таа од Брисел. Во понатамошниот дел
од анализава, поде-тално ќе ја согледаме практиката на
овој проблем во Ирското законодавство, во рамките на
обидот да се појасни сликата и на другите законодавства
и практики низ Европа и пошироко.
Во Соединетите американски држави, во текот
на изборната кампања за претседател на државата
за периодот 2008-2013, ова прашање беше едно од
горливите, на кои излегоа на површината сериозни
разлики во погледите, што се разбира ќе си најде
свој одраз и во различните политики кои ќе следат
во текот на водењето на администрацијата од новиот
претседател.
Проблемот се однесува на прашањето дали
абортусот спаѓа во корпусот на човековите права,
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односно право на жената да одлучува за своето потомство. Дали ова претпоставено
право е во колизија со друго основно човеково право, односно правото на живот?
Дали е коректно и во ред, едното право да го загрозува другото право, без притоа
да се земат во предвид ставовите и желбите на тој кому без негово знаење му се
одзема таквото право, пред сè поради фактот дека сè уште се работи за единка во
формирање. И независно од тоа дека таа и таква единка сè уште не дошла на овој
свет како оформено суштество, дали е добро, или праведно и правично, некој друг,
наместо тој самиот, да одлучува за неговата судбина односно живот, независно за
кого се работи и независно од кои и какви причини.
Овие дилеми секако го проблематизираат од старт ставот во прилог на едното
или другото тврдење, и оттука е и потребата од сериозност при анализите околу
носење на исправна одлука.
Медицинските и другите науки приоѓаат од еден аспект на проблемот и тој ќе го
разгледаме во трудот преку еден објективен пристап. Филозофските гледишта, исто
така си завземаат свое место во дебатата.
Религиозните структури се разбира имаат свој став за ова прашање, кој исто
така знае да биде различен и контрадикторен, и едниот од другиот, иако и едниот
и другиот став поаѓаат од еден ист извор, а тоа е Божјиот збор или Библијата, како
просведочен и докажан извор на Божјата премудрост, знаење и разум, а кои доаѓаат
од сосема поинаква провиниенција, отколку таа од која произлегуваат човечките
мудрости и филозофии. Ваквиот религиозен поглед на работите ќе биде предмет на
анализа во овој труд.

2. Состојби и дефинирање на проблемот
Податоците околу разни аспекти на прашањето за прекин на бременоста
варираат зависно од многу фактори, и различни се во разни земји. Најзначајни
фактори кои го детерминираат ставот за ова прашање се законодавно-правната
рамка која нормативно го регулира ова прашање, религиското влијание во
општеството, медицинските индикатори, медиумите како јавен сервис и традициите
кај народите.
Статистичките податоци се извонредно важна алка кој врши сериозно влијание
врз градењето на ставот кон ова контрадикторно прашање.
Статистики за абортусот во САД можат да се дознаат од два извори, приватно од
Алан Гутмахер Институтот (АГИ) и федерално од Центарот за Контрола на Болести
(ЦКБ). Поради тоа што Аљаска, Калифорнија и ЊуХaмпшир не оддаваат податоци
за абортусот до федералната влада, а од друга страна Калифорнија е одговорна за
повеќе абортуси од било која друга држава во САД, бројките во (ЦКБ) не се комплетни.
АГИ, пак, е истражувачкиот сектор на Планирано Родителство, најголемиот светски
абортус провајдер. Информациите кои следат се собрани на едно место од двата
извори, и треба да ни дадат една поцелосна слика за зачестеноста и дистрибуцијата
на статистиките на абортусот.
 Во 2005 (последната година за која има доверливи информации), околу 1.21
милион абортуси биле извршени во САД, бројка нешто помала од проценетата 1.29
милиони во 2002, 1.31 милион во 2000 и 1.36 милиони во 1996. Помеѓу 1973 и 2005
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во САД се случиле повеќе од 45 милиони легални абортуси (АГИ).
 Во 2004, највисокиот број на заведени легални
абортуси е во Флорида (91,710), Њујорк Сити (91,673)
и Тексас (74,801); најмалку се случиле во Вајоминг
(12), Јужна Дакота (814) и Ајдахо (963) (ЦКБ).
 Гледано на ниво на држава, соодносот се движи
од 43 абортуси на секои 1000 родени деца во
Ајдахо, па сè до 770 абортуси на 1000 родени деца
во Њујорк Сити (ЦКБ).
 Според последните податоци, растот на абортуси во САД е повисок од оној во
Канада и западните европски земји и понизок од растот забележан во Кина, Куба,
поголемиот дел од источните европски земји и одредени нови независни земји од
поранешниот Советски Сојуз (ЦКБ).
 Околу половина од бременостите меѓу Американските жени се непланирани;
отприлика 4 од овие 10 завршуваат со абортус. 22% од сите бремености во САД се
прекинуваат со абортус (ЦКБ)
Податоците за тоа кој е склон кон носење на одлуки за абортус, ќе ни дадат појасно
спознание околу објективноста или не, на потребата за превземање на медицински
прекин на бременоста.
 Најмалку 80% од сите абортуси се вршат на немажени жени (ЦКБ).
 Процентот на абортуси кај немажените жени е 510 абортуси на секои 1000
родени деца. Кај мажените жени е 61 абортус на 1000 раѓања.
 Жени на возраст од 20-24 години имаат 33% од сите абортуси (ЦКБ).
 50% од сите жени кои абортираат се помлади од 25 год.; жените на возраст од
20-24 застапуваат 33%, а тинејџерките 17% од сите абортуси (АГИ).
 Адолесцентите под 15 години се застапени со помалку од 1% од вкупниот број
на абортуси, но имаат најголем сооднос меѓу абортирани и родени деца – 773/1000
(ЦКБ)
 47% од жените кои абортираат имале уште најмалку еден претходен абортус
(АГИ).
 43% од жените кои абортираат се идентификуваат како протестанти, а 27% како
католици (АГИ).
Податоците за причините поради кои се носат одлуки за прекин на бременоста,
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исто така можат да ни дадат сознание за објективноста од потребата или не за
прекин на бременоста.
 Во просек, жените набројуваат најмалку 3 причини за својот избор на абортус:
дел велат дека раѓањето бебе ќе им пречи во работните, училишните или други
обврски; дел велат дека неможат да си дозволат дете од финансиски причини; и
дел велат дека не сакаат да бидат самохран родител или пак имаат проблеми со
нивниот сопруг/партнер (АГИ).
 88% од абортусите се случуваат во првото тромесечје, пред 13-тата недела
(АГИ/ЦКБ).
 Конгресот на САД ја има забрането употребата на федералните медицински
фондови за покривање на трошоците за абортус, освен во случаи кога животот на
жената би бил загрозен ако бременоста продолжи, како и во случаи на силување
или инцест (АГИ).
На 18 јуни 1989 година, CNN World report, во документарен филм изјави дека
во Бразил има околу 6 милиони нелегални абортуси секоја година и околу 400.000
жени умираат од нестручно изведен медицински прекин на бременоста. Но овие
податоци се контрадикторни на Демографскиот годишник на Обединетеите нации
(ОН) од 1988 година, чии што податоци покажуваат дека годишно умираат околу
40.000 жени на возраст од 15-44 години, и тоа од најразлични причини, значи не
само од абортус.
Во Португалија претпоставената бројка била 2.000 смртни случаи. Фактичкиот број
на смртни случаи на жени на возраст помеѓу 15-46 бил 2.106 случаи таа година,
и тоа од најразлични причини, и природна смрт, болести, сообраќајни несреќи и
слично. Само 97 случаи се регистрирани како “компликации во бременост“, и тоа
вклучително и т.н. “спонтани абортуси“ и медицински изведените заедно, и легално
и нелегално изведени.
Во Италија, претпоставената бројка, пред одржувањето на референдумот за
абортусот, била 20.000, на возраст помеѓу 15-45 години. Но, фактичката состојба
била 11.500 смртни случаи кај жените на таа возраст во таа година, но од сите
причини заедно.
Во Германија, претпоставената бројка била 15.000 смртни случаи кај жените
годишно. А всушност 13.000 жени на репродуктивна возраст, умирале годишно, а
помалку од 100 умирале од компликации при абортус, било илегален или легален.
На состанок на ОН Хабитат во Истанбул Турција, во јуни 1996 година, била изнесена
од УНИЦЕФ дека се претпоставува дека 585.000 жени годишно умираат од причини
поврзани со бременоста и раѓањето. Невладиниот сектор ги спорел изнесените
податоци со официјалните податоци од ОН демографскиот годишник од 1990 година,
официјалната вкупна бројка на смртни случаи кај жените во репродуктивниот
период, за 1986 и 1987 година изнесувала вкупно 11.924 (значи по околу 6.000
годишно), од сите причини. (извор: U.N. Conference, Istanbul, June 1996)
Наведениве податоци укажуваат на постоење на објективни обиди за
злоупотреба на статистичките податоци во насока на издејствување на посакуван
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став и политичка одлука, согласно
перцепцијата на одредени групи
или институции во општествата. Во
споменатите случаи станува збор
за злоупотреба на аргументот –
пораст на нелегалните абортуси и
пораст на бројот на смртни случаи
како резултат на компликациите
од нестручно изведен прекин на
бременоста, а се разбира со точно
пресметана цел: да се издејствува
етаблирање на правото на прекин
на бременоста по волев пат.
Случајот на Полска е интересен во многу aспекти. За време на комунистичкиот
режим во 80-тите години на минатиот век, константно се евидентирани над 100.000
абортуси годишно, наспроти 600.000 породувања годишно. Со смена на власта
во 1990 година, црквата и докторите во заедничка акција кон обесхрабрување на
абортусите, бројот на абортуси опаднал на 59.400.
Во следнава табела е прикажана состојбата во Полска, во 1990 година, по
смена на власта и по акцијата за обесхрабрување на абортусите и една година
по воведување на забраната за абортусите во 1993 година, освен во случаите на
силување, инцест и малформации на плодот, и задолжително со авторизација од
родител, а без ограничувања на гестацискиот период (Полска спаѓа во Категоријата
2 – рестриктивни закони поради заштита на физичкото здравје).

Вкупни абортуси
Смрт на жената поврзана со бременоста
Спонтани абортус
Случаи на смрт на плодот при породување
Раѓања

1990

1994

59,417

782

90

57

59,454

49,970

31

17

546,000

482,000

За време на периодот по донесувањето на рестриктивниот закон за абортуси,
не бил евидентиран ниту еден случај на смрт од илегално извршен абортус, што
било сосема спротивно од предвидувањата на Полската Меѓународна организација
за планирање на семејството.
Со цел да се стекне правилна претстава за суштината на проблемот околу прифаќањето на абортусот како човеково право или не, ќе се обидеме да го дефинираме
проблемот.
Во една прилика, професорот напишал на таблата два броја – 4 и 2, одвоени
едено од друг, без никаков знак помеѓу нив и ги запрашал своите студенти: Кое
е решението? Студентите одговарале, некој 6, некој 2, некој 8, мислејќи дека се
работи за собирање, вадење или множење. Но, никој не успеал да одговори точно,
и професорот заклучил дека ниту еден од студентите не одговорил точно поради
10
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тоа што најпрво не запрашале – што всушност решаваме, кој проблем е предмет
на решавање. Така и во нашиов случај, најпрво ќе се обидеме да го дефинираме
проблемот, за да потоа се обидеме да ги анализираме и можните решенија.
Клучните прашања кои секој треба да си ги одговори, пред да изгради било каков
став и пред да донесе било каква одлука околу абортусот како човеково право или
не, се следниве:
- Дали станува збор за човечки живот, односно дали тоа што се абортира,
умртвува е живот или не?
- Дали треба да се гарантира обез-бедување на еднаква заштита пред законите
на секој жив човек, односно дали имаме право да дозволиме дискриминација на
првото на живот на индивидуа во зачеток?
- Дали се работи за право на избор и право на жената, да донесува одлука за
сопственото потомство, и дали тоа и такво право е релевантно да го надмине и
стави во втор план правото на живот на новата индивидуа која е во зачеток или во
форма на фетус?

3. Анализа – аргументи за и против
Контроверзијата околу прашањето за прекин на бременоста се појавува поради
тоа што луѓето имаат различни стандарди по кои го дефинираат “човековиот живот“.
Некои го дефинираат од филозофска гледна точка, други пак, од теолошки или
религиозен аспект, а трети користејќи биолошки, научни факти.
- Филозофски размислувања
Човечкиот живот може да биде објаснет користејќи широк спектар на филозофски
убедувања и теории. Овие користат социо-психолошки размислувања кои како
аголен камен најчесто имаат биолошки факти. Пример на филозофска дефиниција
на човечкиот живот е следнава: Каде што има свест, каде што има движење, каде што
има мозочна функција или отчукување на срцето; кога има способност за живот под
услови под кои живеат сите луѓе; при раѓање; кога е посакувано; кога има размена
на љубов; кога ќе добие човечка форма
и изглед; кога станува личност (како и
да се дефинира зборот „личност“); кога
е ментално и физички здраво, итн.
Многумина филозофи сè уште се сомневаат дека со зачнувањето, се зачнува
всушност нов живот, и сè уште не се
убедени дека се работи за човечки
живот, внатре во утробата на носителот
- мајката. Исто така, дилемата се придвижува и во насока на разликување на
зачнувањето од оплодувањето. Уште од
самото откритие на процесот пред 150
години, и двата збора се користат за да означат спојување на сперматозоидите со
јајцеклетката.
11

www.maran-atha.org.mk
e -mail: info@maran-atha.org.mk

Друго прашање на кое филозофите сè уште размислуваат е, и покрај научните
општо прифатени толкувања, сепак дали станува збор за личност?
Во речниците зборот “личност“ се објаснува на 14 различни
начини. Секој кој поставува вакво прашање, треба прво да си
одговори што подразбира под
поимот личност. Дали под поимот
подразбираат лице со карактерни
особини, со јасна мисловна и
говорна активност? И дали можат да
потврдат дека и животните сепак не
се и личности, заради непостоење на било која од наведените активности, зашто
научно е докажано дека кај нив развојот е застанат на ниво на инстинкт. И ако е ова
така, сепак дали животните не се живи, дали не станува збор за живи организми,
за живи суштества, а сепак немаат мисловна и говорна активност, односно не се
личности. Па така, дали некој организам е личност или не, не определува дали е жив
или не, истиот тој организам.
И покрај тоа што овие заклучоци се добиени низ процес на размислување и
логично резонирање, сите остануваат само теории. Ниеден не може научно да се
докаже со факти. Секоја индивидуа има право на свои филозофски убедувања. Сите
луѓе можат и во суштина се разликуваат по своите убедувања од горенаведените
филозофски теории.
- Религиски аспекти
Постои непобитна врска помеѓу Бог и природниот закон вгравиран во човековата природа. Доколку човек живее според тој закон на природата, исто така може
да дојде до Бога и до црквата. Токму тоа искуство го имал Др. Bernard Nathanson,
кој уште се нарекува и апостол на новото време. Од пионер на легалниот абортус, тој се трансформира во човек кој строго се противи на абортусот. Причина за
духовната про-мена кај Др. Nathanson била во придобивките од новата технологија,
кои му овозможиле да стекне ново спознание за тоа што всушност се случува во
утробата на мајката.
Абортусот во САД е легален, исто како што беше легално и ропството во 1800
година. Но, дали ропството е морално? Библијата вели дека сè е дозволено, само
сè не е оправдано и корисно. Во Библијата ника-де конкретно не стои инструкција
да не се вршат абортусите. Таква заповед не-ма. Исто така нема да најдете ниту
посебни зборови кои упатуваат на забрана на самоубиството, брак од ист пол,
еутаназијата, како на самоштородено, така и на возрасен и слично. Сепак, Библијата
јасно учи дека овие работи се погрешни. Околу абортусот, Библијата забранува
пролевање на невина крв или просто кажано убиство или одземање нечиј живот.
Ако нероденото дете го сметаме за живо суштество, а медицината тоа веќе и го има
докажано, значи живо уште од самиот зачеток, во тој случај Библијата строго го
забранува абортусот.
Битие 9:6 “Кој ќе пролее човечка крв, и неговата крв ќе се пролее од човечка
12
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рака; зошто човекот е создаден според образот Божји.“
Излез 20:13 “Не убивај.“
Повторени закони 27:25 “Проклет да е
оној, кој зема поткуп, за да погу-би душа и да
пролее невина крв! И целиот народ нека рече:
Амин!“
Изреки 6:16-19 “Еве шест работи, кои Господ
ги мрази – дури седум, што Му се одвратни на
душата Негова: очи горделиви, јазик лажлив
и раце што пролеваат невина крв, срце што
крои лоши планови, нозе, кои брзо трчаат кон
зло, лажен сведок, кој измислува лаги, и оној,
што сее раздор меѓу браќа”.
Библијата константно го користи истиот
израз и за “родено“ и за “неродено“ односно
изразот бебе. Библијата е Божји збор и е
напишана од луѓе продуховени од Бога директно преку Светиот дух. Значи, самиот Бог не
прави разлика на едното од другото, односно
ги смета за исто. За Библијата бебето е личност,
независно дали е во утробата или надвор од неа. Во новиот завет, грчкиот збор
“brephos” се користи за да го опише нероденото, новороденото и младежот. Во
Лука 1:44 зборот е употребен за да означи неродено дете: “Зашто, ете, штом
гласот од твојот поздрав одекна во ушите мои, од радост ми заигра детето
(бебето) во утробата моја“ Потоа, во Лука 2:12 истиот збор е употребен за да
означи неродено бебе: “Ова ќе биде знак: ќе најдете повиен младенец (бебе), кој
лежи во јасли“. Истиот израз е користен и во Лука 18:15, и се однесува на младо
дете: “Кај Него донесуваа и мали деца за да ги допре;...“
Во Стариот завет, Еврејскиот збор “yield” е користен на истоветен начин. Во Излез
21:22 изразот е употребен за неродено дете: “Кога некои луѓе се степаат, па некој
од нив удри бремена жена (жена со младеж во себе), така што таа пометне,...“
Во доцните години на 16-от век изразот “дете“ се користел за да означи и родено
и неродено дете (во утроба). Подоцна се развива нов израз “фетус“ за да го опише
бебето кое се развива. (некои преводи дури велат дека се работи за “неродено живо
суштество“.
Псалм 139:13-16 “Зашто Ти си ја создал мојата внатрешност и ме оформи
во мајчината ми утроба. Те прославувам затоа што сум чудесно создаден.
Прекрасни се Твоите дела; душата моја тоа добро го знае. Ниедна моја коска
не се сокри од Тебе, додека настанував во тајност, исткаен во длабините на
земјата. Твоите очи го видоа зародишот мој и во Книгата Твоја се е запишано
за мене дури и деновите ми се забележани кога уште не постоеше ниеден.“
Евангелие по Лука 1:15 “Зашто тој ќе биде голем пред Господ и нема да пие вино
ни жесток пијалак, а ќе се исполни со Дух Свети уште во утробата на мајка си.”
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- Медицински и научни согледувања
Одговорот на првото прашање, единствено може да го дадат медицинските и
другите современи науки. Имено, за да одговориме на прашањето кога започнува
човечкиот живот, ние мораме да погледнеме во научните факти, а не во филозофските
теории или религиозните убедувања за ова прашање, или барем и едните и другите
погледи треба да бидат поткрепени со научни факти.
Според науката, зачетокот е во состојба да ги репродуцира сопствените клетки
и да ги развива во специфична шема на созревање и функција. Или поедноставно,
зачетокот не е мртов. Дали, и покрај ова тврдење, сепак станува збор за живо
суштество? Науката вели, да, тоа суштество ги има карактеристиките на живот,
е единствено битие, целосно разликувајќи се од сите останати живи организми,
комплетно човек во сите негови или нејзини карактеристики, вклучувајќи ги и 46-те
хромозоми, и истото може да се развие, единствено во целосно зрел човек. Дали
и покрај ова, станува збор за комплетно битие? Науката, повторно вели, да. Ништо
ново не може да биде додадено во периодот од времето на зачнување преку унијата
на спермата и јајце-клетката, сè до смртта на стариот маж или жена, освен растот и
развитокот на тоа што постои на почетокот, при самото зачнување.
Во 1982 година, по сослушување во Американскиот Сенат и издавањето на
двотомниот извештај “Сметка за човечкиот живот“ е дефинирано зачнувањето
и исто-то продолжува да се користи од науката и јавноста, за да означи време на
спојување на сперматозоидите и јајце-клетката. Многу држави и нации воопшто не
прават семантичка разлика помеѓу поимите зачнување и оплодување.
Др. Лили, Таткото на Фетологијата, кој ја изврши првата трансфузија на крв на
фетус во утроба, рекол дека седум дена по оплодувањето: „...младата индивидуа,
под команда на нејзината околина и судбина и со цврсто одредена цел, се засадува
на сунѓерестата внатрешна површина на матката и со видна физиолошка моќ ја
стопира менструацијата на мајка си. Ова е неговиот дом за наредните 270 дена,
и за да го направи место удобно за живеење,
ембрионот формира плацента и заштитна капсула
исполнета со течност околу себе. Уште во таа мала
форма на немоќ и беспомошност, ембрионот го
решава пробле-мот кој хирурзите го имаат при
трансплантација на органи со години наназад
– имунолошката бариера. Мајката и ембрионот
се имунoлошки непријатели, и доколку дојде до
директна размена на крв меѓу нив двајца, мајката
би го уништила ембрионот. Сепак, ембрионот
формира таков систем на размена на материи меѓу
неговата и крвта на мајката која дозволува нивните
имунолошки системи да се толерираат меѓу себе
цели девет месеци“...
“... Знаеме дека се движи со грациозност низ
просторот исполнет со течност, дали му е удобно
или не ја детерминира неговата позиција. Одговара
на болка и допир, студ, звук светлина. Ја пие
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сопствената течност, повеќе или помалку
во зависност од тоа дали е вештачки
засладена или и е даден непријатен вкус.
Често ика и го цица палецот. Се буди
и спие. Му здосадуват постојано исти
сигнали, но може да се научи да очекува
втор поинаков сигнал откако ќе слушне
еден одреден знак. И, конечно, сам го
одредува својот роденден, бидејќи без
сомнеж, породилните болки започнуваат
тогаш кога фетусот ќе одлучи“. (The hand of
God: A journey from death to life – Dr. Bernard Nathanson)
Медицината утврдила дека фетусот за кој се грижи при денешните процедури
на мониторинг на бременост и раѓање е истото бебе за кое се грижи пред и по
раѓањето, кое пред раѓањето може да се разболи и му е потребна дијагноза и
третман исто како на било кој друг пациент.
Во 1949-50 немало наука за фетусот и фетусот бил сметан како „нешто“ во
утробата на мајката. Во 1970, фетологијата предизвикува бум во медицинските
кругови. Снимањето со помош на ултразвук води до мониторинг на срцето на
фетусот. Дури и внатрешните делови на срцето може да бидат набљудувани. Денес,
операциите на фетус додека е уште во утробата на мајката стануваат рутина.
Денешната технологија и дозволува на медицината да го набљудува развитокот на
ембрионот уште од моментот на зачнувањето.
Соочени со непобитни докази кои се сè побројни секој ден, сè повеќе доктори
ја напуштаат идејата дека сè уште нероденото е само маса ткиво, и се неизбежно
доведени до заклучокот дека нероденото дете е уште едно човечко суштество
ни малку поинакво од било кој од нас. Го опишуваат фетусот како „нашиот втор
пациент“, а тие се заветени да прават сè да го сочуваат животот на своите пациенти.
Се помалку доктори сакаат да имаат дел во извршувањето абортус.
Човековиот живот од биолошки аспект се дефинира со испитување на
научните факти на човековиот развој. Ова е поле каде што нема контрoверзија,
нема несогласување. Има само една колекција на факти, само една книга наречена
Ембриологија се изучува на денешните универзитети. Колку повеќе научни докази
има за развитокот на фетусот, толку повеќе науката утврдува дека почетокот на секој
човечки живот, од биолошка гледна точка, започнува со содинувањето на спермата
од таткото и јајце-клетката од мајката, процес наречен концепција (зачнување),
фертилизација, фекундација. Ова е така затоа што ова суштество, од моментот на
фертилизација е живо, човек, со одреден пол, комплетно е и расте.
 Горенаведеното не е религиозно убедување;
 Не е филозофска теорија;
 Не е објект на дебата, не е нешто чија точност е објект на сомневање. Ова е
универзално прифатен научен факт.
Ако има барем една есенцијална функција на една нација или држава, тогаш
тоа е да ги заштитува животите на оние кои живеат во нејзините граници. Со цел
да се изведе оваа сериозна должност мора прво да се постави прашањето кога
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започнува животот на луѓето во таа држава.
Зборот „личност“ се дефинира на 14 различни начини. Јас сум личност. Ти си,
исто така, личност. Но Врховниот Суд на САД во 1857 донесе пресуда дека црнците
не се личности, и во 1973 пресуди дека неродените луѓе исто така не се личности.
Никогаш во животот на човекот не се случува повеќе раст и развој на телото од
колку што се случува во деветте месеци пред раѓањето.
“Прв Ден: Зачнување: Од 200 000 000 клетки на спермата што cе обидуваат да
пенетрираат низ клеточната мембрана на јајце-клетјката, само една успева. Токму
во тој момент се формира нова, уникатна индивидуа. Сите наследени генетски
особини на оваа индивидуа се веќе одредени – дали е момче или девојче, бојата
на очите, бојата на косата, заобленоста на образите, обликот на брадата. Тој или таа
е помала од зрно шеќер, но инструкциите за сè што оваа личност некогаш ќе биде
се веќе присутни. Првата клетка се дели на две. Секоја од овие нови клетки се дели
поворно и повторно како што патуваат кон матката во потрага по безбедно место
за растење.
Ден 6-14: Новата индивидуа најпрво се прикачува лабаво на ѕидот на матката, а во
неделата што следува се вгнездува подлабоко и е посигурно прицврстена на истото
место. Софистицирани тестови за бременост во овој период може но и не мора да
ја откријат бременоста, во зависност на нивото на хормони произведени од новиот
живот. На крајот од втората недела, менструалниот период на мајката е прекинат од
страна на овој хормон (hCG), хормон кој го произведува нејзиното дете.
Ден 17: Почнува формацијата на крвните садови. Зачудувачки, клетките што подоцна
ќе ги формираат органите за размножување се групираат меѓу себе – само 17 дена
од почетокот на животот на ова ново создание.
Ден 18-20: Се поставуваат основите на мозокот, ’рбетниот мозок и нервниот систем.
Ден 21: Срцето почнува да отчукува, отпрво несигурно, но придобивајќи сила со
секој нов ден. Чука 70 пати во минута на почетокот, постигнувајќи максимум од 170190 во седmата недела, и забавувајќи на 160-180 отчукувања во деветтата недела.
Ден подоцна cе формираат очите. Најраната форма на ушите е веќе присутна.
Ден 26-27: Бубрезите започнуваат да се оформуваат.
Ден 28-32: Се појавуваат две малечки раце, а два дена подоцна излегуваат на
виделина две ножиња. Носот
започнува да се формира и
тироидната жлезда започнува
да расте. Крвта тече низ вените
на бебето но не се меша со
крвта на мајката. Се појавува
јазикот. Лицето го добива
првичниот изглед.
Ден 36: Очите ја добиваат
својата прва боја на ретината.
Ден 40: Бебето ги прави првите
рефлексни движења. Допир
околу устата со нешто нежно
предизвикува згрчување на
вратот.
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Ден 41: Прстите на рацете започнуваат да се формираат, проследено со формација
на прстите на нозете неколку дена подоцна.
Ден 42: Бебето формира нервни врски кои ќе го образуваат сетилото за мирис.
Мозокот е веќе поделен на 3 дела – еден за емоции и јазик, друг за слушање и трет за
гледање. Зглобовите се оформени. Мајката веќе го пропушта вториот менструален
циклус.
Ден 44: Се појавуваат малечки млечни заби. Мускулите на лицето се формираат. Се
формираат и очните капаци, штитејќи ги очите кои се во фаза на развој. Лактите ја
добиваат формата. Внатрешните органи се присутни, но незрели. 99% од мускулите
се присутни, секој со своите врски кон нервниот систем. Има електрична активност
на мозокот.
Ден 52: Започнува спонтано движење. Тогаш бебето развива цела колекција на
движења, вклучувајќи икање, мрштење, придвижување на очите, поткревање
на веѓата, мрдање на усните, вртење на главата, движење на рацете и нозете,
допирање на лицето, дишење (без воздух), протегнување, отворање на устата,
зевање и цицање.
8-ма недела: Бебето сега има убави пропорции и големина на палец. Сите органи
се присутни. Црниот дроб произведува крв, бубрезите функционираат и срцето
отчукува рамномерно. Черепот, лактите и колената се формираат. Од 4500 структури
во телото на возрасен човек, 4000 се веќе присутни. Коските на рацете и нозете и
’рбетниот столб се зацврстуваат како што се зголемува бројот на коскени клетки.
9-та недела: Ако пробате да ги отворите, очните капаци и дланките на бебето
повторно сами се затвораат. Половите органи што се формираа во седмата
недела се сега видливи, покажувајќи дали бебето е момче или девојче. Како и да
е, докторот нема да може да го види ова со помош на ултразвук сè до 12-20-тата
недела. Започнува рано движење на мускулите. Се активира тироидната жлезда.
10-та недела: Отпечатоците
на прстите ја започнуваат
своата 7-неделна формација.
Ноктите почнуваат да се развиваат. Очните капаци сега
се прилепуваат и остануваат
така сè до седмиот месец,
заштитувајќи ги деликатните
очи. Бројот на нервни конекции меѓу нервниот систем и
мускулите е тројно зголемен
од минатата недела.
11-та недела: Бебето сега
„вежба“ дишење, бидејќи ќе
треба да дише воздух веднаш
штом излезе од утробата. Тоа
уринира и неговите стомачни
мускули се контрахираат. Се
формираат гласните жици и
сетилото за вкус на јазикот.
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Може да прави комплексни изрази на лицето, дури и да се смее.
12-та недела: Нежни влакненца почнуваат да растат на горниот дел на устата,
брадата и веѓите. Бебето голта и реагира при дразнење на кожата.
13-та недела: Лицето е поубаво, а фациалните изрази веќе може да наликуваат на
оние на родителите. Бебето е активно, но мајката сè уште не чувствува ништо.
15-та недела: Мошне брза формација на нервни клетки започнува и трае ден месец.
Второ вакво умножување на бројот на нервните клетки ќе се случи кога фетусот ќе
има 25 недели.
4-ти месец: Носните отвори и ноктите на нозете се видливи. Бебето може да го цица
својот палец, да прави салта и да зграпчува цврсто. Јајниците кај девојчињата веќе
содржат нецелосно оформени јајце-клетки. Навиките за спиење добиваат некоја
рутина. Веќе може дa почувствува болка.
5-ти месец: Тестисите кај момчињата се спуштаат. Мајката може да почувствува
како бебето клоца, се врти или ика, или пак да препознае дали испакнувањето на
нејзиниот стомак е лакт или глава. Секоја страна на мозокот сега има по милијарда
клетки.
6-ти месец: Бебето може да слуша веќе во втората недела на шестиот месец. Бебето
спие и се буди, се мести во своите омилени позиции за спиење, и се протегнува кога
ќе се разбуди.
7-ми месец: Очните капаци повторно се отвараат, подготвувајќи се да го видат
надворешниот свет. Трепките се веќе добро оформени.
8-ми месец: Кожата станува розева и мазна. Зениците на окото реагираат на
светлина. Ноктите на рацете се пораснати до врвовите на прстите. На бебето внатре
навистина почнува да му станува тесно.
9.5 месеци: Бебето ги предизвикува породилните болки и се раѓа, во просек 264-270
дена по зачнувањето.“ 
Имајќи ги во предвид претходно изнесениве аспекти, слободно може да пристапиме
кон размислување за оправданоста на прекинот на бременоста од аспект на
корпусот на човековите права на индивидуите.
Од овој аспект, најпрво треба да си го поставиме прашањето: Дали е потребно
на секое живо човечко суштество да му се даде ед-накво право на живот заштитено
со закон или да се дозволи, одредени човечки суштества да бидат дискриминирани
од страна на било кого и на која основа?
Во Декларацијата за независност на САД, стои запишано: “Сите луѓе се создадени еднакви од Бога творецот со определени непреносливи права, помеѓу кои се
правото на живот, правото на слобода и чувство на среќа“. Првото право е правото
на живот, затоа што без тоа право едноставно нема другo право. Ако не постои
животот, нема да постојат ни правата - воопшто.
Етички принцип е дека постои хиерархија на права, но факт е дека правото на
живот е врховно право, над сите останати. Постои право на слободен говор, но не
и право да ги вознемирува другите. Постои и правото на различно мислење, но
тоа не значи дека некој треба да настрада поради тоа. Сите го имаме правото на
чувство на среќа и радост, но тоа не ни дава за право истото да го достигнеме преку
предизвикување несреќа на другиот.
 Carnegie Developmental Stages, developed by Streeter and O’Rahilly, are used universally to categorize the growth of the
embryo into 23 stages during the first 8 weeks of life.
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Абортусот е граѓанско право, прашање од
областа на човековите права. Исто така, базично
право за секој човек е правото на живот и истото
тоа право мора да биде заштитено со Уставот и
законите на државата. Секоја влада има право
и обврска да ги заштити животите на сите живи
луѓе во нацијата, без разлика на возраста, полот,
местото на живеење.
Аргументите околу абортусот се отприлика
идентични, како во минатото така и денес. Во
1973 година Американскиот Врховен суд, донесе
одлука дека неродениот човек не е “законски
личност“, и поради тоа останува сопственост на мајката, на која и е дадено базичното
уставно право да избере да го абортира плодот, некои велат да го убие животот во
својата утроба. Поборниците на абортусот го користат и аргументот, дека доколку
некој е против абортусот, и не мора да го извршува. А со тоа и никој нема право да ја
наметнува својата моралност на другиот, да го условува или да му забранува нешто,
за кое тој самиот треба да одлучи, дали да го зачува или да се ослободи од плодот.
Во познатата Линколн-Даглас дебата, Даглас го бранел правото на избор.
Абрахам Линколн го користел аргументот дека никој нема право да избере да
стори нешто што е погрешно. Линколн уште прашувал, дали правото на жената е,
или треба да биде преовладувачко, супериорно над другото право, над правото на
живот како базично право за секого. Овој аргумент е сериозно морално прашање.
Првото прашање или најважното прашање, не е прашањето “кој одлучува“
(во нашиов случај владата преку законите или самата жена), туку прашањето е за
самиот акт кој произлегува од таа и таква одлука. Значи, најпрво треба да се постави
прашањето: Дали абортусот е во ред или не? Откако ќе се одговори на ова прашање,
дури тогаш второто прашање треба да биде: Кој ќе добие право на избор, дали да го
стори делото или не?
Правата имаат одредени ограничувања. На пример секој има право на слободен
избор на сопствена религија, но тоа право е ограничено доколку инволвира човечка
жртва во себе.
Жената има право над нејзиното бебе, но ова ново суштество, растејќи во неа,
медицински е докажано дека не е и дел од нејзиното тело. Тоа е сосема различно
човечко суштество, а половината од нив се и различни во полот.
Во раниот христијански период, за време на Римското владеење, било обичај
женските деца да ги фрлаат на буниште, затоа што ги сметале за бескорисни
суштества. Но, раните христијани, скришум, веднаш ги земале новородените женски
деца и ги згрижувале во колективни центри, од кои потоа произлегле болниците.
Многу, христијански организации низ светот нудат згрижување на новородени деца,
посебно на тие кај кои се откриени вродени малформации на плодот, уште во текот
на бременоста. Се препоставува дека бројката е некаде околу 4.000 вакви центри
за помош. Овие центри се организирани и како медицински установи, помагаат и
најчесто се грижат и ги одгледуваат децата кои настанале од несакана бременост, а
мајките се одлучиле да го доносат плодот и да го отстапат на ваквите центри.
Решенијата кои ги нудат овие центри се водени од Христијанската љубов која е
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промовирана во Библијата, тие нудат решенија како посвојување на новородените
деца, згрижување во семејства, во колективни центри и слично. Правото на жената
не треба да се двои од правото на живот на новото човечко суштество. Тие треба
заедно да бидат во служба на животот, и на мајката и на ново зачнатиот човек.
- Аргументи – про и контра
Компилација од аргументи од двете спротивставени гледишта во однос на
прашањето за прекин на бременоста по медицински пат, ќе придонесе да се создаде
појасна претстава за суштината на конфронтацијата и евентуално ќе придонесе
кон разјаснување на ситуациите на претерана емотивност кај едната или другата
страна, пред сè поради личните сфаќања од кои се поаѓа при правење на соодветна
анализа. А секако, тоа е начин да се дезавуира објективноста во пристапот и реално
е многу тешко да се полемизира со емотивен тон во дискусиите. Аргументите имаат
за цел да поткрепат одреден став или да извршат влијание врз одредена целна
група која има објективни механизми за одлучување во свои раце.
Имено, во групата на аргументи про и контра абортусот спаѓаат следниве:
- Животот во утробата на жената не е човечки, затоа што сè уште не е целосно
развиен до ниво на човек;
- Потоа, таквиот став имплицитно го негира тврдењето дека се работи за човек
од зачнување, независно од медицински докажаното тврдење дека ембрионот е
носител на човечка ДНK и е живо суштество;
- Премисата дека некој кој не е целосно развиен и не може да претендира
да биде човек со сите својства на човек, треба да се гледа од аспект на тоа која е
разликата во карактеристиките кај плодот, еден ден пред породувањето со еден
ден после породувањето. Дали воопшто постои разлика?;
- Доколку нема објективен показател за тоа во кој момент нешто постанува
облик со човечки карактеристики, тогаш постои опасност да се убие плодот-фетусот
во границите на периодот кога тој добива човечки карактеристики;
- Ако некој вели дека, сè до раѓањето плодот нема човечки карактеристики, тогаш
прашањето е дали со раѓањето настанува драстична промена и плодот наеднаш
добива карактеристики на
човек. И во тој случај, која е
таа промена?
- Ако плодот во утробата е сопственост на
мајката, а велиме дека
личноста не смее да биде
ничија сопственост, тогаш
во кој момент од развојот
на плодот, кај бебето или
малото дете, настанува
промена на сопственоста,
односно кој одредува кога
настапува периодот во кој
некој станува личност и кои
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карактеристики се потребни за некој да
стане личност;
- Доколку се смета дека плодот во
утробата на мајката е само обично ткиво
или безживотен орган кој во секое време
може да се отстрани без да предизвика
последици по здравјето на жената, тогаш
како ќе се објасни фактот дека крвта во
плодот е сосема различна од крвта на
мајката по сите свои карактеристики,
дека физиолошкиот систем во кој
функционира плодот е сосема различен
и заштитено ограден од системот на
мајката и не трпат никакво влијание
еден од друг, значи не се мешаат двата
одделни система, а тоа подразбира дека станува збор за нешто сосема различно од
носителот – мајката, односно за нешто посебно по многу карактеристики од мајката.
Па се поставува прашањето дали се работи само за внатрешен орган кој во даден
момент и во дадени околности може да се смета за вишок по воља на носителот и
со самото тоа да биде предмет на отстранување од телото на носителот?
- Ако е така, дали сите останати внатрешни органи кои исто така можат да бидат
медицински отстранети од телото на индивидуата без последици по животот на
носителот, можат по природен тек да се развијат, секој од нив пооделно до ниво на
човек?
- Ниту еден внатрешен орган кај човекот не може да произведе човек, обратно
човекот може да произведе внатрешен “орган“ кој може да се развие до ниво на
човек;
- Мозочните бранови кај плодот се сосема одвоени и различни од тие кај мајката,
ДНK е, исто така, различна и кај плодот и кај носителот;
- Атрибутите на мислење, одење, свесност, не се атрибути кои одредуваат дали
е нешто личност или не. Лицата со посебни потреби или физички недостатоци по
раѓањето, на кои им недостасуваат некои од овие споменати атрибути, не значи
дека сепак не се и личности, или доколку некој е во кома, дали тоа значи дека
престанал да биде и личност;
- Еднa од ситуациите која се користи како аргумент во прилог на абортусите
е забременување со силување на жената. Во вакви случаи, многу е тешко да се
оправда правото на живот на зачнатиот плод, но многумина сметаат дека плодот
нема ама баш никаква врска со злосторничкиот акт на човекот кој го извршил
силувањето. Прашањето е морално, дали е праведно и правично да му се одземе
правото на живот на зачнатиот плод, поради неодговорни постапки на друг?
- Некои велат: Да и го одземете правото на жената да избира е еднакво на
одземање на нејзините права како жена, воопшто. Ваквиот став е егоцентричен и
насочен само и исклучиво кон жената како субјект, кон нејзините лични интереси и
комфорт, многу повеќе отколку кон вредноста наречена живот на бебето. На ваков
начин, дали ова право на жената се разликува од правото на лична удобност во
животот кое е остварено со убиство, кражба и слични злосторства, или на било кој
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друг морално неоправдан начин?;
- Правата доаѓаат со обврските. Ако
абортусот е легален тоа не значи дека е и
оправдан;
- Ако никој не знае во која фаза
од развојот на ембрионот-фетусот-плодот
стапуваат на сцена човечките карактеристики,
тогаш како ќе знаеме дека со абортусот не
сме извршиле убиство, односно прекинот
на бременоста не сме го извршиле токму во
фазата на оформени човечки карактеристики.
Тоа е исто како по принципот на ризик да
земеме една од 500 таблетки, а знаеме дека
некоја од нив е отровна, притоа ризикувајќи
да ја испиеме токму неа. Дали би се одлучиле
за таков ризик? Или, дали би се одлучиле
на абортус доколку јасно знаеме дека
станува збор за личност со посебни човечки
карактеристики, за посебен живот? Или и во
тој случај, аргументот на личната лагодност
е пред сè и безчувствително ќе извршиме прекин на бременоста по медицински
пат.;
Терминологијата со која се спротивставуваат аргументите околу ова
контроверзно прашање, кое со несмален интензитет го бранува човештвото со
векови наназад, може да се групира на следниов начин:
- Анти-абортус права – тука спаѓаат правата на индивидуите и организираните
групи кои се про-животот на зачнатиот плод, и овие права не се во колизија со
правата на жената да избира за сопственото потомство. Правото на жената да
избира за сопственото потомство треба да е санирано превентивно со политики на
достапност на информации, но и со рестриктивна законска регулатива која ќе оди
во прилог на ограничување на пооделното право за избор на абортус;
- Репродуктивни права, е израз кој е строго користен за промоција на правото
за прекин на бременоста како природно право;
Решенијата кои се превземаат во насока на ограничување или охрабрување на
абортусите, се најразлични од држава во држава. Покрај родителската нотификација
или изјава за согласност од страна на едниот од родителите, во случај на помала
возраст на забременување, забрана на одредени типови на абортус по определен
гестациски период или целосна забрана, потоа забрана освен во случаи на силување,
во случаи на инцест, како и во случаи на медицински докажани состојби на сериозни
малформации на плодот и слично. Тука се разбира државните финансии можат да
стимулираат одредена мерка на ограничување или стимулирање, зависно од тоа
која е генералната политика во однос на ова прашање. Тоа подразбира дека, во
одредени држави иако дозволено, правото за избор на жената, не е финансирано
од државни пари. Тенденцијата е да не се користи абортусот како предоминантно
средство за планирање на семејството и истото да се затскрива зад правото на
жената на избор околу своето потомство.
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На страната на решенијата е и правото за посвојување на деца. Прашањето е
ако бројот на семејствата кои имаат потреба од посвојување на дете е толку голем и
многумина овој акт го сметаа за извонредна алатка за санирање на последиците од
неоправданиот акт на абортус, тогаш зошто не се либерализираат процедурите за
посвојување наместо процедурите за реализација на правото на абортус. Со актот
на посвојување деца, многу фамилии ќе ја задоволат својата потреба за потомство
кое не се во можност да го остварат по природен пат. Овие две права треба да се
стават во функција и да се истоветни во целта.
Посвојувањето е одговор и на случаите на несакана бременост како последица
на силување, потоа како последица на инцест, а во случаите на малформациите
на плодот, посвојувањето треба да се координира со специјализирани установи
кои згрижуваат деца со посебни потреби и тие треба да се од висок приоритет
на државата, во делот на финансирањето и создавањето на инфраструктурни,
кадровски и други услови за непречено и современо одвивање на процесот на
одгледување на овие деца.
Контрацепцијата е едно од средствата кое како аргумент го спротивставуваат
групите за правото на абортус, односно тие сметаат дека доколку на младите им
се даде соодветно образование за употреба на контрацептивните средства, во тој
случај би се намалиле несаканите бремености кај младата популација. Сите останати
имаат сериозни проблеми со форсирањето на овој модел кај младата популација,
пред сè поради можноста или објективната опасност на тој начин да се изврши
силно влијание врз свеста на младите во правец на слободно практикување на
сексуални односи без ограничувања и страв од евентуална несакана бременост и
слично. Моралните и Библиските инструкции одат во насока на спротивставување
на секаков вид на стимулирање на предбрачни сексуални односи.
Резултатите од повеќе милијарди долари вредниот проект на Американската
програма за планирање на семејството, за едукација, промоција и делење на
контрацептивни средства помеѓу младите во Америка, во текот на последните
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три декади, проценети се на катастрофални. И покрај сите тие огромни напори
за едукација и покрај толку големиот финансиски трошок, стапката на несакани
бремености кај тинејџерите и младата популација драстично е порасната за истиот
тој период. Истовремено, драстично е нарасната и бројката на заболени млади од
сексуално преносливи болести, стапката на абортуси исто така, границата за прво
стапување во сексуален контакт е сериозно смалена до непристојни граници.
Оваа организација подготви извештај во кој известува дека 60% од жените кој
се одлучуваат за абортус, користеле контрацептивни средства со месеци пред
забременувањето. Овие податоци убедиле многумина дека контрацепцијата не е
дел од решението, туку останала на страната на проблемот.
Легализирањето на абортусот беше аргументирано и со тврдењето дека на тој
начин, преку намалување на новородените деца од несакани бремености, ќе се
изврши сериозно намалување на социјално девијантните појави во општеството.
Ова тврдење е засновано на претпоставката дека дете кое е родено неплански и од
непосакувана бременост обично е така и третирано во процесот на одгледување
од страна на родителите и на воспитувањето на така роденото дете му се посветува
недоволно внимание. Па оттаму, се изведува заклучокот дека така воспитаните деца
обично завршуваат на криминогената страна од популацијата. Но, статистиките се
неумоливи и тие силно демантираат дека либерализирањето на абортусите влијае
врз намалување на стапките на криминалитет во општеството. (САД статистики)
			
Социјални аномалии
								
Незаконски породувања (вон брак)			
Деца родени од самохрани мајки			
Стапка на криминално насилство(на 100.000)		
Стапка на самоубиства кај тинејџери			
Деца на социјална помош				

1970
1990
10.7%	26.2%
11%	22%
36.4
73
5.9%
11.3%
8.5%
11.9%

4 . Н ормативно третир ање – сос тојб а со з а ко н ите
Правото на прекин на бременост, во
Република Македонија е регулирано со
Законот за прекин на бременост, донесен уште
во 1977 година и до денес нема претрпено
измени и дополнувања. Потребата од носење
на ваков закон произлегува од обврските кои
Република Македонија ги има превземено
со ратификување или приклучување на
разни меѓународни правни акти, меѓу кои
Конвенцијата за елиминирање на сите форми
на дискриминација на жената, Меѓународната
конвенција за граѓански и политички права,
Меѓународната кoнвенција за економски,
социјални и културни права, Меѓународната
конвенција за права на детето, како и
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Европската конвенција за човекови права.
Во процесот на приклучување на Европската унија, Република Македонија
е обврзана и да се прилагодува во нормативниот дел преку хармонизација на
нашето со Европското законодавство, но исто така е обврзана и за почитување
на сите декларирани заложби на Унијата, како на пр. Резолуцијата 1607 (2008) на
Парламентарното собрание на Советот на Европа, каде што стои: “...абортусот не
треба да се забрани во рамките на разумни гестациски граници“. Понатаму оваа
Резолуција ги повикува земјите – членки на Советот на Европа (вклучително и
Македонија)...“да го ограничат абортусот на разумен гестациски период; да го
гарантираат на жената правото на пристап до бесплатен и легален абортус; да
и обезбедат на жената слобода на изборот и да и обезбедат услови за безбеден
абортус, без притоа да го промовираат абортусот; да превземат неопходни мерки
за здравствена, медицинска и психолошка заштита на жената, како и соодветно
финансирање; да донесат соодветни стратегии за репродуктивно здравје; да
обезбедат достапност до контрацепција и советување за контрацепција; да
обезбедат образование, соодветно на возраста и кое е родово сензитивно, во
училиштата, за да се спречи несаканата бременост (според тоа и абортусите) и да
го промовираат пристапот про семејството, да обезбедат советување и практична
поддршка таму каде што абортусот се бара поради семејни и финансиски притисоци“.
Светската здравствена организација има подготвено технички (стручни) насоки
за формулирање на стратегии, политики и законодавство во врска со абортусот, како
и во врска со медицинските ризици во однос на здравата бременост и раѓањето на
детето.
Европската Унија нема законодавство на супра национално ниво. Секоја земја
членка на ЕУ има свое законодавство, кое е различно за секоја држава одделно.
Некои се полиберални, како Албанија, Австрија, Белгија, Босна и Херцеговина,
Бугарија, Хрватска, Чешка, Данска, Естонија, Франција, Германија, Грција, Унгарија,
Италија, Латвија, Молдавија, Црна Гора, Холандија, Норвешка, Португалија, Романија,
Србија, Словачка, Словенија, Шведска, Швајцарија, Турција и Македонија.
Основот според кој се дозволува абортусот во националните законодавства
произлегува од прегледот на правните практики објавен од страна на Обединетите
нации, Секторот за економски
и социјални прашања, од 2007
година, и тоа во следниве
случаи:
- За да се спаси животот на
жената,
- За да се одржи физичкото
здравје на жената,
- За да се оддржи
менталното здравје на жената
- Силување или инцест
- Оштетување на фетусот.
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- Преглед на домашното законодавство и
светската практика
Генерално, законите за абортусот се групирани
во 5 категории. Имено,
- Категорија 1 – целосна забрана за
абортуси или тие се дозволени само заради
заштита на жената (68 земји или 25,7% од
светската популација);
- Категорија 2 – абортусот е дозволен
заради заштита на физичкото здравје на жената
(35 земји или 9,6% од светската популација);
- Категорија 3 – абортусот е дозволен
заради заштита на менталното здравје на
жената (23 земји или 4,2% од светската
популација);
- Категорија 4 – абортусот е дозволен
врз социо-економски основи (14 земји или
21,3% од светската популација) и
- Категорија 5 – нема никакви правни
ограничувања на абортусот (56 земји или 39,3% од светската популација).
Согласно горенаведеново, сите земји од Категоријата 5 се со ограничувања
за гестациски период од 12 недели, освен доколу поинаку не е регулирано. Тоа
значи дека по овој период абортусот е забранет. Република Македонија е во 5-та
категорија, што подразбира дека абортусот е слободен во случај на согласност и
изјава од родителот. Иако, во чл. 2 од постојниот закон постои ограничување на 10
недели гестациски период после кој не смее да се извршува абортус, заради заштита
на здравјето на жената, сепак во чл. 3 се наведени сите основи кои спаѓаат во 5-та
категорија, и со тоа Македонија влегува во групата на најлибералните држави во
законодавството од оваа област.
Израел на пример спаѓа во 3-та категорија, плус дозвола за абортус се дава во случаи
на силување, потоа инцест и при медицински докажани оштетувања на плодот.
САД се во 5-та група и кај нив на федерално ниво е препорачано абортусот да се
регулира во секоја држава одделно, и тој е дозволен за најголемиот број жители на
Америка.
Велика Британија спаѓа во Категоријата 4 и дозволува законски абортуси само во
случаи на оштетувања на плодот.
Во Република Ирска абортусот е дозволен само и исклучиво во случај на непосредна
опасност по животот на жената, и спаѓа во првата категорија, значи целосна забрана
освен по исклучок кога е доведен во прашање животот на жената.
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5. З ак лучни согледув ањ а
Анализираните законски решенија продуцирале различни практики и состојби. Таму
каде што има ограничувања во законска смисла, и не е дозволено по личен избор и
слободна воља да се извршува абортус, таму се забележува пораст на нелегалните
абортуси и со тоа и опасностите по здравјето и животот на жената од нестручно
извршување на медицинската постапка на прекин на бременоста се поголеми. Но,
податоците говорат дека генерално, бројот на компликации од легално извршени
абортуси не е позначително помал од здравствените и животните компликации
при илегално извршените абортуси. Во ваков случај никогаш точно не може да се
препостави колкав е бројот на нелегално извршените абортуси, туку евентуално
само бројот на пријавентите здравствени и животни компликации од нестручно
изведени прекини на бременоста, во легалните здравствени установи.
Обратно, таму каде што законската рамка е полиберална и без посериозни
ограничувања, состојбите се влошуваат во насока на симнување на границите
за сексуален однос кај младата популација, токму поради слободниот пристап
кон медицински прекин на несаканата бременост. Таквиот пристап ги стимулира
младите на прерано стапување во сексуален контакт. Овој тренд води и до појава
на значителен пораст на сексуално преносливите болести, како уште една сериозна
аномалија во општеството.
Категоризацијата за законската регулатива ни овозможува јасен увид во
ефектите, било позитивни или негативни, од примената на законските практики
врз стварноста на ова поле на општествено живеење. Имено, точно се знае дали
одредена рестриктивна политика во делот на законски утврденото право на прекин
на бременоста влијае позитивно или не врз состојбите со реализирани абортусии
во едено општество. Па оттука, многу полесно чинителите во власта можат да
пристапат кон корекции во делот на регулативата со цел да ги унапредат вкупните
состојби на терен, а согласно нивните утврдени политики.
Многузначноста на ова контроверзно прашање наложува сериозен и аналитички
пристап како би се обезбедило најцелисходното и најфункционално решение во
областа.
Како заклучок добро е да се сублимираат аспектите кои евентуално би можеле
да одиграат сериозно влијание во поглед на изборот на најадекватното законско
решение, кое е во интерес на здрави поколенија и иднината на нацијата.
- Депопулацијата како процес кој ја загрозува иднината на нацијата, силно
влијае врз потребата од ограничување на правото на абортус со цел поттикнување
на стимулативна популациона политика;
- Верскиот момент и потребата од сообразност со Божјата волја и Библиските
инструкции за ова прашање, исто така сериозно влијае кон рестриктивниот пристап
во законската регулатива, во нашиов случај можеби може да одигра и клучна улога
во промоцијата и стимулирањето на т.н. про-живот концепт;
- Воспитно-образовниот момент, иновативниот едукативен пристап кон младата
популација е еден од начините да се влијае позитивно кон обесхрабрување на
предбрачни сексуални контакти, а со самото тоа и кон намалување и спречување
на несакани бремености и сексуално преносливи болести;
- Економската криза влијае стимулативно на поместување на границата на
27

www.maran-atha.org.mk
e -mail: info@maran-atha.org.mk

стапување во брак нагоре, со што очекувано расте бројот на несакани бремености и
со тоа и притисокот за остварување на правото на избор за прекин на бременоста;
Емпириски гледано, примерот на Полска, која се одлучи на рестриктивен модел,
кој забранува медицински прекин на бременоста, освен во случаите на силување,
инцест и малформации на плодот, а задолжително со согласност од страна на
родителот, проследено со организирана анти-абортус-кампања на медицински
експерти и на верските свештени лица, во прва фаза, даде очекувани позитивни
резултати, кои беа масовно прифатени и од јавноста.
Предлози:
Предлагаме воведување на рестриктивен пристап во регулирањето на односите
во сферата на медицинскиот прекин на бременоста, и тоа неколку модели:
Првиот модел би ја опфатил Фазата 1:
Фаза 1
1. Јавна кампања организирана од стручни тимови од областите на медицината,
религиите (духовното) и филозофијата со цел да се објаснат во јавноста силните
предности на т.н. “про живот опција“, и огромните опасности по иднината на
нацијата, посебно на младите генерации од сегашната “про абортус“ состојба;
	2. Измени и дополнувања на законските решенија во делот на политиката на
посвојување, во смисла на либерализирање и стимулирање на самиот процес
односно чинот на посвојување на бебиња - деца;
	3. Измени и дополнувања на постојниот Закон за прекинување на бременоста
Службен весник на СРМ 19/77 од 22 април 1977 година, во насока кон воведувања
на ограничување на правото на абортус, односно:
- намалување на гестацискиот период од предвидените 10 недели на 5 недели;
- изземање на можноста за абортус од “лични и семејни прилики, економски и
материјални причини“, односно целосно бришење на точка 4 од член 3 од постојниот
Закон;
Вториот модел би ја опфатил фазата 1 и 2:
Фаза 2
1. Основање на нова државна специјализирана установа за згрижување на
деца без родители на принцип на приватно-јавно партнерство и со можност за
дополнителни владини стимулации за влез и на други странски хуманитарни и
црковни организации од ова област;

28

www.maran-atha.org.mk
e -mail: info@maran-atha.org.mk

	2. Укинување на можноста за абортус во случаи на “силување, обљуба над
немоќно лице, обљуба над малолетно лице, обљуба со злоупотреба на положбата,
заведување или родосквернавење“, односно бришење на точка 3 од член 4 од
постојниот Закон;
И, третиот модел би ја опфатил Фазата 1, 2 и 3:
Фаза 3
1. Основање на нова специјализирана установа за згрижување на деца со
посебни потреби, физички и пречки во духовниот развој на принцип на приватнојавно партнерство со владина поддршка и со можност за дополнителни владини
стимулации за влез и на други странски хуманитарни и црковни специјализирани
организации од ова област;
	2. Укинување на можноста за абортус во случаите на медицински потврдени
тешки телесни или душевни недостатоци, односно бришење на точка 2 од член 4 на
постојниот Закон;
Можноста за абортус предлагаме да остане само и исклучиво во случај кога е
загрозено основното право на живот на мајката, односно кога продолжувањето на
бременоста може да предизвика тешки последици само и исклучиво по животот на
жената.
Трите предложени модели имаат за цел да оформат кохерентна рамка врз
основа на која би се водела квалификувана јавна расправа, отворена, добронамерна
и дебата во интерес на идните поколенија. Издржана аргументирана дебата би
придонела за расветлување на сите аспекти на ова клучно прашање за иднината на
македонската нација, но и би и овозможило на извршната власт да носи издржани,
праведни и правични одлуки во интерес на иднината на својот народ.
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март 2009 година
Сé можам во Христа
Евангелистот Стиарнс, на една проповед во Филаделфија, на крајот на службата бил оспорен од некој непознат човек со
констатацијата: “Не ми се допадна начинот на кој зборувавте за крстот. Јас мислам дека наместо да се нагласува смртта на
Христос, би било многу подобро да се проповеда Исус, како учител и пример“. Стиарнс одговорил: “Ако јас го претставував
Христос на тој начин, дали би бил подготвен да го следиш беспоговорно. На ова, непознатиот, без размислување одговорил
позитивно. Е ако е така, рекол проповедникот, да одиме понатаму: - Исус бил без грев. Дали е тоа случај и со тебе? Другиов
рекол, се разбира не, секако дека грешам и сум во грев. И проповедникот поентирал: - Во тој случај, твојата најголема
потреба, најпрво е да имаш Спасител, а дури потоа пример за следење.
Драги браќа и сестри, времето помеѓу Божиќ и Велигден е време кое инспирира милиони Христијани во светот. Тоа е
време кога секој ја обновува својата лична релација со својот Господ и Спасител Исус Христос. Време, кога би требало секој
од нас да размисли околу неколку клучни прашања за својот живот.
Сега е време да размислиме, уште еднаш, дали навистина Христос е нашиот Спасител, дали навистина Христос е нашата
надеж, дали навистина Христос е нашиот пат, вистина и живот? Сега е време да го провериме нашето вистинско поимање
за Божјиот план за спасение на човештвото и за наше лично спасение. Да ги освежиме нашите сеќавања за тоа, што
всушност ни значи Христос во нашите животи, да се осврнеме на нашиот личен однос кон Него, да се преиспитаме дали
навистина сме му послушни во секоја наша мисла, збор и постапка. Со еден збор да се провериме, како го примаме
Христос во нашиот живот? Дали само како спасител, дали само како избавител, откупител, учител, водач, дали како
пат, вистина и живот, или како сето тоа заедно? И на крајот, дали се можеме во Христа Исуса? Тоа е денешната тема за
размислување.
Да, драги мои браќа и сестри, ова преиспитување е потребно и нужно одвреме навреме. Нашето секојдневие е
обременето со премногу сложени ситуации, со преголем интензитет на животот, со преголеми очекувања, надежи,
па и разочарувања во луѓе и ситуации, можеби и со премногу проблеми, лични, семејни, материјални, здравствени,
меѓучовечки, недоразбирања дома, на работа. Бројни се опасностите кои можат да не доведат до проблематизирање на
нашиот личен однос со Христос, до омекнување на нашиот морален став за тоа што е исправно а што не, едноставно до
запоставување на нашата лична релација и присност со Бога.
Некој ќе си рече, нема шанси тоа да се случи со мене и со мојот живот. Но, мојот совет е никој да не вели не. Измамите на
лукавиот ги апсолвиравме во минатите проповеди. Сега е моментот да се свртиме кон Христос. Сега е време нашите очи
да бидат вперени директно на Господа. Дали знаеме како?
Според истражување на Барна институтот во САД, 88% од испитаниците верувале дека Исус е реална личност, на која
не и придавале посебна Божественост, 42%, од кои грото се изјасниле како нановородени, верувале дека и Исус бил во
грев, додека бил во тело на земјата, 61% верувале дека ѓаволот е само симбол на злото, а не реално дека постои, и
54% мислеле дека ако луѓето се доволно добри, ќе го заслужат спасението и влезот во царството небеско, независно
од нивните религиски верувања. Огромно е непознавањето на вистината. Како Христијани ние мораме да ја побараме
вистината од Бога, да побараме таа да ни се објави од Него директно, а не ние да мудруваме по човечки.
За почеток, сакам секој од нас да се запраша, дали го познава лично Христос, значи дали секому овде, Господ му се
има лично објавено во текот на минатиов период, еве да речеме од минатиот велигден. Дали сме биле свесни дека таа
претпоставена објава е со сигурност објавата на нашиот Господ?
Потоа, да размислиме, што претставува за мене Христос. Која е смислата на мојата вера во Христос? Зошто ми е потребен
Христос во мојот живот? Какви се моите очекувања од Него? Каква е мојата надеж и мојата лична релација со мојот
Спасител? Зошто се нарекувам себеси Христијанин?
Да видиме што ни нуди Библиската инструкција за Христос, да видиме како Тој најпрво ја објави Неговата љубов кон нас,
Неговите созданија.
Христос е Спасителот, Тој се понизи и зеде телесен облик, за да се доближи до нас и за да ни го покаже патот до спасението,
до нашето помирување со Бога. Како може Христос да ме спаси денес во 21 век, а Тој му се објави на човештвото пред
повеќе од 2000 години? И од што може да ме спаси? Дали ја разбираме сржта на спасението? Дали ни е јасна целта на
жртвата која Исус ја направи на крстот Голготски и токму таа жртва му ја понуди на човештвото, но ни ја понуди и нам
денес?
Драги браќа и сестри, Исус себеси се понуди за жртва, за наше помирување со Бога, Исус ни го покажа патот кој и секој од
нас, кој сме го примиле за свој Господ и Спасител, треба да го помине. Секој од нас треба да ја даде својата лична жртва за
помирување со Бога. Како тоа функционира во практика?
Верувам, сите знаеме дека молитвата е таа која е линкот или нашата врска со Бога. Во молитва ние комуницираме со
Бога. Па така, во молитва ние сме должни да исповедаме жртва, да му се обратиме на Бога во тајност, во молитвата да му
исповедаме дека сме одлучиле да му го предадеме нашето срце на очистување од секаков грев, од секакво зло во него,
зло кое ќе го има во нашите срца се додека имаме лоша помисла за некого или нешто, се додека од нашата уста излегува
лош збор воопшто или спрема некого посебно , или се додека практикуваме лоша постапка спрема било кого околу нас.
Нашето срце, сфатено како парафраза на леглото на нашиот карактер, е предмет на наша лична жртва кон Бога.
Во молитва го жртвуваме стариот карактер во нас. Во молитва, всушност му објавуваме на Господа наша подготвеност за
промена, наша решеност за обнова на стариот човек во нас, кој дотогаш тлеел, во измамливите желби на световното. Во
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молитва го подготвуваме патот на Господа до нашето срце, го подговуваме престојот на Христос во нас.
Тоа е парафразата на Христовото присуство во нас. Тоа е начинот на кој, всушност, се случува нановораѓањето,
преобразувањето на стариот Љупчо во нов, “роден одозгора“ како што ни вели Христос во Евангелијата. Се додека не се
родиме одозгора, нема спасение, драги браќа и сестри. Тоа е смислата на Христовата жртва на крстот Голготски, смисла
која ни го покажува патот по кој секој од нас, кој ревнува за Спасение, мора да го помине по истиот редослед. Се разбира,
доколку ја почувствувал љубовта Божја на дело, и доколку во него се родила љубовта кон Бога. 5 Мојсеева 4:29.......“Ако ме
барате со сето срце, сила, душа и разум, ќе ме најдете, ќе ви се откријам“ ни порачува Господ. Тоа е смислата на пресветата
крв на Спасителот која ги очистува нашите гревови, која го очистува нашето срце од злото, тоа е смислата на спасението.
Тоа е објавата на Божјата љубов кон нас грешните. “Зашто, Бог толку не засака, што го даде својот единороден Син како
жртва, за да секој кој поверува во него, да не загине, но да има живот вечен“. Е во тоа се состои бескрајната љубов Божја
кон нас луѓето. Не затоа што ние први го засакавме, туку затоа што тој прв не возљуби нас грешните. Тоа е милоста Божја
на дело, несфатлива, непоимлива и неразбирлива по човечки. А разбирлива, само ако се погледне на неа со духовните
очи, со кои самиот Бог го гледа секого од нас.
Што друго претставува Исус за нас? Тој е нашиот откупител.
Тој не откупи со својата драгоцена крв. Никој не купува ништо, ако не е вредно. Цената која за нас ја плати Исус беше
огромна. Замислете се, колкава е нашата вредност за толку голема цена, платена за нас?
Основачот на Персиската империја Сајрус, ги заробил принцот и неговата фамилија. Кога ги довеле пред него, монархот
го прашал заробеникот: “Што ќе ми дадеш за да те ослободам?“ Принцот одговорил: “Половина од моето богатство.“ А
ако ги ослободам и твоите деца? Одговорот бил: Се што поседувам. И на крај, ако ја ослободам и твојата жена? - Ваше
височество, во тој случај ќе се дадам себе си за жртва. Сајрус бил толку трогнат од пожртвуваната љубов на принцот, и
ги ослободил сите. Тоа е жртвата која Исус ја даде за секој од нас овде, драги браќа и сестри. Е таа и таква жртва, таа и
така пролеаната скапоцена крв Христова на крстот Голготски е цената која е платена за нас, за да ние бидеме отплатени,
откупени од лукавиот, за повторно да бидеме заедно со Бога, со нашиот Создател и Небесен татко.
Да, Христос е и наш избавител, ни вели Словото. Што е пак сега ова? Што всушност значи избавување? Смислата на
зборот избавување е дека ние всушност се извлекуваме од некоја тешка состојба, ситуација, дека ние излегуваме од
некое премрежје, некоја турбуленција, или дека ние сме избавени од некое бреме, тешкотија, проблем. Колку пати сме
се извлекле од некоја опасност во нашиот живот? Дали ни се случило досега, во моменти на криза, некој да ни се понуди
и да ни рече: Те молам, дај ми го твоето бреме, јас ќе го носам за тебе. Ти немој да се мачиш, зашто тоа бреме за тебе е
претешко? Дали досега некому му се има случено вакво нешто? Нели ова изгледа фантастично.
Да претпоставиме дека среќаваме човек кој се дави во некоја река. Влегуваме во вода и го спасуваме, и во тој случај ние
би требало да бидеме спасители или избавители, значи сме го избавиле човекот од смрт со давење. Потоа, го оставаме
и си одиме, и повеќе за тој човек ништо не знаеме, што понатаму се случува во неговиот живот, не знаеме дали некогаш
повторно ќе падне во вода. Но, во случајот на Господ, кој е и наш Спасител, Тој прави нешто повеќе за нас. Значи, не е само
Спасител, тој уште е и наш откупител, скапо не платил за да не врати назад од ропството на гревот при власта на лукавиот.
Тој не само што не спасил од сигурна духовна смрт туку и не отплатил за секогаш, духовната смрт да нема власт над нас, се
додека ние тоа го прифаќаме со слободно изразена волја и живееме според таа изразена волја.
Израилот не беше само спасен и откупен од Египетското ропство, туку тие беа и избавени од таму, на начин што никогаш
повеќе да не бидат вратени назад во ропство. Но, што уште ни е потребно откако ќе бидеме спасени, откупени и избавени
од ропството на гревот? Да се запрашаме што уште ни е потребно?
Да видиме на примерот на Израилот. Кога тие го поминаа на пречуден начин Црвеното море, тие веќе беа спасени,
откупени и избавени од ропството. Но, дали само тоа им беше потребно? Знаеме, тие беа однесени во пустината. Што им
беше потребно таму? Им беше потребна насока, каде да се движат, во кој правец да одат. Им беше потребен водач, кој
го знае патот. Им беше потребен лидер. Во нашиов случај, Христос е водачот, лидерот кој ни е нам потребен денес, тој го
знае патот, вистината и животот. И Тој ни порачува: “Врвете по мене, за да не загинете. Кој врви по мене, тој ќе го наследи
царството небеско“.
Израелевиот народ, низ пустината се движеше според облаците, едноставно ги следеа облаците. Кога ги немаше, тие
одмараа, кога се појавуваат тие одеа по нив. Можете да замислите како Мојсеј станувал наутро и гледал кон небото, за да
види во кој правец да го води народот. Тие и не можеле да имаат подобар водач низ пустината од својот Создател.
Така, драги браќа и сестри, независно дали сме ние во пустина во моментов, во потешкотии, страв, несигурност,
неизвесност, бројни сомневања, нема подобар водач низ тие премрежја од самиот Христос. Тој го знае патот по кој
треба да се движиме за да стигнеме до ветеното од Бога, од Јован 10:10 “...живот во полнота на земјата и живот вечен на
небесата...“, живот во мир, спокојство, извесност, успех и просперитет, надеж и иднина.
Затоа, ве повикувам, не заборавајте да повикате кон Христос: Спаси ме Исусе од мојот безизлез, избави ме од моите
проблеми, стравови и неизвесноста во животот, оттргни ме од неуспехот и од состојбата на немање надеж, води ме Исусе
по твојот пат, по патот на вистината и животот! И не оставај ме никогаш Боже мој, до крајот на мојот живот на земјата,
но и потоа!
Угледен судија во пензија, во САД, живеел со верна жена. Тој никако да поверува. Постојано и велел, јас си верувам на
свој начин, знам дека има некоја сила, можеби таа сила вие ја нарекувате Бог, и јас едноставно си верувам во таа сила и
си се молам на неа. Жена му постојано се молела за спасение на неговата душа, затоа што знаела дека нејзиниот маж е на
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погрешен пат. Се молела цели 21 година. Ова е вистинит случај. Кога паднал во болест, судијата започнал да размислува
поинтензивно за тоа, дали е на правиот пат. Жена му го повикала и пасторот, да се обиде да зборува со него, во надеж
дека конечно ќе се прекрши и исповеда со збор, во покајничка молитва, дека ќе го прими Исус за свој Господ и Спасител
во неговиот живот. Обидот поминал неуспешно, но на крајот пасторот му рекол на судијата: - Јас ќе продолжам да се
молам за твое обратување кон Бога, но те молам кога тоа ќе се случи во твоето срце, кога ќе одлучиш, понизно и покорно
да го исповедаш и да го примиш, во молитва Исус Христос за твој личен Спасител, тогаш да ме известиш. Судијата се
согласил. По кратко време, на една од проповедите се појавил и судијата и му се обратил на пасторот. Ти ветив дека кога
ќе се обратам во Христа, ќе дојдам да ти соопштам. И ова е тој момент. Пасторот бил радознал и прашал, како се случило
тоа? Една вечер, рекол судијата, седејќи сам покрај каминот, се запрашав, што ако жена ми е во право, што ако пасторот
ја зборува вистината, и што ако се тие на правиот пат, а јас на погрешниот. Што ќе се случи со мене, во тој случај? Каде
ќе бидам јас после смртта? Ќе бидам ли одвоен од жената на мојот живот? Бројни прашања не ме оставаа да заспијам,
рекол судијата. Премногу бев горд за да паднам на колена и да се молам, па си реков, темница е и нема никој да ме види,
ќе му се обратам на Бога да ме научи што треба да направам за да бидам спасен? Се молев, незнаејќи како, едноставно
го прашував Исус. Знаев дека е тој учител и дека ќе ме подучи. Не бев сигурен како ќе го стори тоа, но сепак се надевав
дека ќе се случи.
Во меѓувреме, во собата влегла жена му и таа, вобичаено, клекнала на колена и се молела. Судијата си рекол: Е кога не
би бил толку горд, и сега и јас да клекнам покрај жена ми да се молиме заедно, зашто знаев дека се моли за мене, таа
тоа постојано го правеше откако мислеше дека сум заспан, се молеше за мене секоја вечер, покрај мојот кревет. И така
цели 21 година. Каква е таа пожртвувана љубов, драги мои? Цели 21 година, без престан да се молите упорно, постојано
и со вера, надеж и љубов кон Бога и кон ближниот. И нормално, колку и да е тврдо срцето на човека, тоа едноставно
ќе попушти под налетот на милоста Божја. И тоа и се случи со судијата. После цели 21 година, судијата, му признал на
пасторот, му се обратил во солзи директно на Исус: Исусе, не можам да го издржам овој товар на незнаење повеќе, ова
бреме на притисокот на неизвесноста во мојот живот, те молам Христе спаси ме, избави ме од погрешен пат и води ме
во дух и вистина. Од тој момент, судијата не престанал со молитвите, тие прераснале во секојдневна жива комуникација,
и радоста на судијата и во неговиот дом се вратиле на голема врата. Нивниот живот се сменил комплетно, и во старост
заклучиле дека дури тогаш, тие навистина започнале со вистинскиот живот.
Е драги браќа и сестри, позади една ваква алтруистичка, несебична постапка стои огромна љубов, безмерна агапе
пожртвувана љубов од Бога кон нас Неговите Божји чеда. Тоа е таа љубов за кој проповедавме пред некое време. Христос
ни се понуди нам, натоварените со проблеми и тешкотии во телесниот живот, Тој да го носи нашето бреме, Тој да ги земе на
себе сите наши проблеми, се што не тишти и мачи во овој живот. Е тоа е љубов на дело, тоа е милоста Божја кон нас. Има
ли некој кој се уште може да остане рамнодушен кон таква и кон толку голема, безмерна љубов?
Значи, сакам да се потсетиме уште еднаш, како тоа всушност изгледа на дело? Во молитва му се обраќаме на нашиот
Господ и Спасител Христос, и искрено и од длабочината на нашето срце му ги исповедаме нашите моментални потешкотии
и проблеми во животот, му се доверуваме отворено и искрено дека немаме повеќе сили да се носиме со тие и такви
тешкотии, и го молиме, без сомневање, со силна вера и со огромна и искрена љубов кон Него, Тој да ни го симне бремето
од нашите плеќи, Тој да не олесни од товарот на секојдневието, Тој да не избави од безизлезот на нашиот живот. Е на ова,
пак Бог не останува рамнодушен, сега Тој стапува на сцена, со сета Негова моќ и силина, Тој без размислување ни се става
на располагање и превзема иницијатива во ситуацијата. И нормално, резултатот е нова победа, нов исчекор, нова потврда
за Христовата безмерна љубов и милост кон нас на дело. Како? Не е ни важно, и не мора да ги знаеме деталите за тоа како
Бог ни помага. Тој си ја работи “зад завесите“ неговата работа, и никогаш никого нема изневерено, никогаш во историјата
никој се нема пожалено на Божјата интервенција во нашите животи.
Се што е ветено или пророкувано е милиметарски прецизно остварено од дамнина па до денес.
Др. Чарлс Рури, пресметал дека според законот на веројатноста, биле потребни 200 милијарди планети како земјата,
населени со по 4 милијарди жители секоја, за да се појави личност чиј што живот може да исполни 100 точни пророштва
без ниту една грешка во настаните. А Библијата забележала, не 100 туку над 300 пророштва кои биле исполнети
компјутерски прецизно, само со доаѓањето на Исус Христос во тело.
Некому можеби тајмингот му изгледал неадекватен, му се чинело предолго, но ништо не е предолго во очите Господови,
само Тој го знае идеалниот тајминг за успех, само Тој знае кога и како ќе не избави од ситуацијата, самот Тој ја има
вистинската перспектива за нашите животи. Можеби ова некому ќе му изгледа фантастично, Бог да се грижи и да се
инволвира во животите на неколку милијарди луѓе, секојдневно, во текот на 4-5000 години наназад. Но, тоа е едноставно
така, така било од создавањето на светот, така е и денес, така ќе биде и до свршетокот на светот. И не е добро да се
прашауваме, зошто е тоа токму така. Ние ја имаме вистинската информација, нам ни е на располагање силата Божја, и
друго и не ни треба на овој свет, треба само да ја ставиме таа сила Божја во функција на нашето секојдневие, во функција
на нашите животи. Зашто само така, може да е извесна нашата судбина, и нашата надеж во Бога, во полнотата на животот
на земјата и во вечниот живот на небесата.
Кој го има спознаено ова, тој открил бисер и за тој бисер треба да се жртвува се што сте имале до моментот на откривањето,
се за што сте мислеле дотогаш дека е вредно и важно во вас, вашиот дотогашен карактер, ментален склоп и мисловна
конструлција. Кој се уште не го осознал ова, нека ревнува кон Бога уште веднаш, нека бара од Бога мудрост и знаење како
тоа да го стори, нека се понизи и покае во молитва веднаш и нека исповеда во молитва дека го сака Христос во своето
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срце, сега, веднаш. Не смее да има колебање, дали сум подготвен за тоа или не. Треба јасна, храбра одлука, одлука за
припаѓање на нешто кое менува животи, кое прави пресврт, кое трансформира семејства, нешто кое нуди и дава надеж.
И за двете наши обраќања кон Бога, потребно е постоење на наша длабока понизност, потребен ни е силен покајнички
карактер, потребно ни е целосно припаѓање кон Бога во секоја наша мисла, збор и постапка, потребна ни е жива, редовна,
секојдневна комуникација со нашиот Спасител Христос. Тука не смее да има застој во комуникацијата, ниту прекин, ниту
непостојаност, ниту млакавост.
И во двата случаи, Христос ни нуди и ни се дава целосно. За возврат, ништо и не бара од нас, освен исполнување на
заповедта да го сакаме Него со сето срце, сила, душа и разум, и да го сакаме ближниот како себеси, нормално со се што
следи со оваа одлука.
Понатаму, Христос е нашиот советник. Се што не ни е јасно, се што не знаеме, што ни изгледа небулозно, магловите,
нејасно, Тој е нашиот советник, учител, Тој ќе не научи на се. Тоа и го чини во Евангелијата. Трпеливо, упорно, посветено, со
огромна љубов и милост Тој не поучува во се. Ни ги дава нужните инструкции, потребните лекции како да не запаѓаме во
ситуации на искушенија и замки на лукавиот, за што говоревме во минатите проповеди, ни го дава потребното знаење за
тоа како да не подлегнеме на заводливиот сјај на светот, за што, исто така проповедавме минатите проповеди, едноставно
ни го дава најважниот совет за животот, а тоа е да го имаме Него на ум, во мисла, збор и постапка постојано, деноноќно, да
му припаѓаме безрезервно и само Нему, да му бидеме послушни или ако сакате да му овозможиме да ја оствари Неговата
волја за нас, а тоа е нашата светост. Е токму ова знаење и оваа Божествена премудрост ни е нужно потребна за да успееме
во животот да одолееме на замките на лукавиот и да имаме “живот во полнота на земјата и живот вечен на небесата“.
Токму таа мудрост и тоа знаење ни е дадено бесплатно, затоа што непресушно извира од самиот Божји збор – Библијата,
и затоа што е се уште жив и после повеќе од 2000 години, и затоа тој и таков Божји збор спасува и денес после толку
поминати векови. Збор кој не охрабрува со ветувањето дека Исус е ист, вчера, денес и во веки.
Значи, имаме Спасител, имаме избавител, откупител, имаме советник, учител, водач, и што уште друго ни е потребно.
Секако, потребен ни е пријател. Некој на кого можеме да сметаме во секое време, некому кому можеме да му се довериме
во секоја прилика, и во арно и во лошо, пријател кој ни е целосно на располагање и за арно и за лошо, пријател кој е верен
и доверлив, искрен и постојан во пријателството, пријател кој ќе не заштитува, советува, подучува, пријател кој ќе не
храбри и бодри во дух и вистина, пријател кој нема никогаш да не изневери или остави на цедило. Е таков пријател, нема
кому не му е потребен, Таков пријател ми е мене потребен, убеден сум дека и вам ви е потребен.
И кога сево ова ќе постане наша стварност, да се запрашаме: - Има ли нешто, кое ние не сме во можност да го оствариме
во нашите животи, согласно Библиските инструкции и Божјата волја за нас? Има ли нешто невозможно за верниот
Христијанин кој е во Господа? Нема драги браќа и сестри, нема. И затоа Словото не бодри: Се можам во Христа. Буквално
се, според волјата Божја. Нема ништо неможно за Бога. Така било и во времето на Авраам и Сара, така било во времето на
Мојсеј и избавувањето на Израилот од Египетското ропство, така е и денес. Така ќе биде и во веки.
Дали ни треба повеќе здравје, или повеќе финансии и материјални нешта, дали ни треба повеќе мир и спокојство, дали
не е потребен поголем успех и напредок во кариерата, дали ни е потребна порелаксирана атмосфера дома во семејството,
поблиска и попосветена едни на други релација во фамилиите, во однос на нашите деца, дали имаме можеби проблеми
со пороци на некој наш ближен или сме соочени со некоја наизглед безизлезна ситуација, нема причини за страв. Христос
е со нас за да ни помогне. Тој е и нашиот лекар, исцелител, нему обратете му се. Тој е и изворот на нашата благосостојба,
тој ни го дава и мирот и спокојството, тој ни дава се што ние потребно. Колку? Онолку колку ние сме му отвориле простор
во нашите срца, за Тој да пребива во нас со сета Негова полнота. Колку се поотворени и поподадени нашите раце кон Него,
толку се и Неговите подадени кон нас. Колку е поотворено нашето срце за Неговото присуство во Него, толку е поголема
полнотата во нас од Неговото присуство, но толку е и помал просторот за маневри на лукавиот.
Значи, ставот во нашето срце, нашиот понизен карактер и покајнички менталитет, нашиот искрен и посветен став кој е
резултат на нашата искрена и длабока агапе пожртвувана љубов кон Бога и кон ближниот, тој став е лозинката за влезот
на Христовата полнота во нашиот живот, уште на овој свет. Сакам да ве замолам, во името на Исуса Христа, да не ја
пропуштиме оваа прекрасна можност која ни се нуди, можност буквално се, да можеме преку Исуса Христа. Е таа шанса не
смееме да не ја препознаеме, не смееме да ја пропуштиме. Таа и таква шанса буквално се зграпчува, без размислување.
Еве и зошто тоа мора да е баш токму така.
Во 1884 година младо момче умрело и по погребот, неговите разочарани родители, одлучиле да востановат меморијал
во негова чест. Го посетиле претседателот на Харвард универзитетот и му ја преложиле идејата за меморијалот.
Претседателот на Харвард, барал појаснување, дали се работело за некоја стипендија. Добил одговор, дека размислувале
за нешто поголемо, нова зграда или слично. Тој не ја прифатил идејата со тврдењето дека тоа би било премногу скапо и
се сомневал дали ќе може да го поднесат трошокот. Парот си отишол, и по една година, го основале Леланд Стенфорд
универзитетот со 26 милиони долари меморијален фонд. Тој универзитет, денес е еден од првите, најдобри универзитети
во светот. Претседателот на Харвард не бил свесен што всушност пропуштил.
Затоа, и ние да внимаваме што правиме со нашите животи. Дали пропуштаме нешто, дали ја пропуштаме силата Божја
да дејствува во нас? Дали?
Нему, на единиот наш Господ и Спасител, Исус Христос, нека му е слава чест и величие, сега и во сите векови. АМИН!
Љупчо Ристовски
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БОГ ДА ЈА БЛАГОСЛОВИ МАКЕДОНИЈА

М о литв а з а Македонија

Боже наш,
Те молам покажи ја Tвојата љубов и кон мојот народ, Ти кој го одржа заветот на љубовта
со Твоите слуги, со тие кои го следат Твојот пат со цело свое срце.
Нека Твоите очи бидат отворени и кон нас ден и ноќ.
Те молам слушни ја оваа молитва, на Твоите верни чеда во Македонија,
слушни ги молитвите за покајание на Твојот народ, а кога ќе слушнеш Tе молам прости.
Прости ни ја нашата непослушност кон Tебе Исусе Христе, кон Tвојот Божји збор,
прости ја несигурноста на овој народ да Tе засака со сето свое срце, тело и душа,
прости го незнаењето да се сака ближниот како што се сака секој себеси.
И Tе молам Исусе Христе, научи не да го разбереме Твојот пат, Твојата вистина и
Твојот живот, да Те спознаеме во вистинска светлина, за да наследиме спасение,
за да дојдеме до спознанието кое води до вечен живот.
Услиши ја нашата надеж Господи, дека еден ден целиот народ во Македонија
ќе се сврти кон Tебе во покајание, со вера, надеж и љубов кон Твојот завет
и кон делата Твои. И нека периодот кој следи, Боже, биде период на Божјата милост
за Tвоите Божји чеда во Македонија, период на мир, спокој и бескрајни благослови.
Во името на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. АМИН

Децата имаат иднина бидејќи немаат минато. Да им дадеме шанса да им се
оствари“.
Мирчо Андреев
Претседател на Евангелска Црква
во Република Македонија
Општеството кое смета дека е подобро нероденото бебе да биде убиено
отколку да биде сиромашно, со исто брутално омаловажување ќе ги
третира и живите. Затоа абортусот никогаш не е само лична одлука,
туку прашање за општиот (не)морал на една земја.
м-р Марко Грозданов пастор во Христијанска
баптистичка црква - Македонија
Нема поголемо богатство од самиот живот
пастор Александар Вулетиќ претседател на
Христијански центар
Секој оној кој себеси си се идентификува како христијанин мора да знае дека,
согласно неговиот светоглед, абортусот несмее да се сведе на каприц.
м-р Никола Галевски,
претседател на студентската организација Егзодус

